
A Sztárai Mihály Gimnázium Informatikai Szabályzata 

 
Az iskola informatikai rendszerének alapvető célja a pedagógiai programban megfogalmazott 

oktatási és nevelési célok megvalósítása. Emellett – korlátozott mértékben – lehetőséget ad a 

felhasználók személyes kommunikációjának lebonyolítására. 

 

A számítógép-hálózat anyagi és szellemi értéket képviselő rendszer. Felhasználóinak 

vállalniuk kell a használattal járó kötelezettségeket is. A szabályzat a hálózat biztonságos és 

folyamatos működtetését szolgálja, magában foglalva azon szigorú szabályokat és normákat, 

melyek a hálózat működtetéséhez nélkülözhetetlenek. A szabályzat tartalmazza a géptermek 

használatára vonatkozó általános szabályokat, a felhasználók jogait és lehetőségeit, valamint 

az interneten használandó etikai normákat. Betartásuk akkor is kötelező, ha valaki nem ért 

velük egyet, vagy nincs tisztában jelentőségükkel.  

 

Az iskola bármely dolgozója igényelhet hozzáférést, valamint minden diákja tanulmányai 

megkezdésekor kap felhasználói jogot. Ezen jog a dolgozókat és a számítástechnika 

oktatásában résztvevő diákokat minden év elején automatikusan megilleti. A felhasználói jog 

a szabályok betartása mellett lehetőséget biztosít:  

 a számítógéptermek és az iskolai hálózat használatára,  

 az internet használására – ésszerű keretek között,  

 a szerver merevlemezének használatára a rendelkezésre álló lemezterület mértékig 

saját állományaik tárolására,  

 a szerveren elhelyezett nyilvános programok és állományok használatára 

 

Számítástechnika oktatásban nem részesülő diákok felhasználói jogot a rendszergazdától 

igényelhetnek. E jog megadásáról az informatika szakterület dolgozói döntenek. A 

felhasználói jog átvételekor mindenki tudomásul veszi az iskolai számítógéptermek 

házirendjét és a számítógép-kezelés szabályait, valamint az internet használatára vonatkozó 

iskolai szabályokat. Ezen szabályok és feltételek nem ismerete, nem mentesít senkit a 

felelősségre vonás alól.  

 
 

A számítógéptermek házirendje: 

 
 A gépterem tanítási időben csak oktatási célra vehető igénybe.  

 A gépteremben a tanórák idejében csak a foglalkozáson résztvevők, valamint az 

óravezető tanár és az általa engedélyezett személyek tartózkodhatnak.  

 Tanítási időn kívül a géptermek előzetes egyeztetés után, felügyelet mellett 

látogathatók. Ehhez teremhasználati lapot kell kitöltenie a felhasználóknak a munka 

megkezdésének és befejezésének megjelölésével. 

 A gépteremben tartózkodók viselkedésükkel nem zavarhatják mások munkáját, és 

kötelesek megőrizni a gépterem rendjét és tisztaságát.  

 A géptermi berendezések rongálása és a gépteremből való engedély nélküli kivitele 

tilos. Az ilyen irányú anyagi károkat a felhasználó köteles megtéríteni.  

 A gépteremben enni- és inni tilos.  

 Minden felhasználó egyszerre csak egy gépről jelentkezhet be.  

 A felhasználó csak a gép kikapcsolása vagy szabályos kijelentkezés után állhat fel a 

gép mellől.  

 A gépterem normál üzemeltetését veszélyeztető bármely tevékenység tilos.  

 A számítógépek beállításait megváltoztatni nem szabad.  

 A gépterem használói kötelesek a géptermi berendezések, szoftverek rendellenes 

működéséről haladéktalanul értesíteni a szaktanárt, rendszergazdát vagy a terem 

felügyelőt.  



 Az egyéni jogokkal megszerezhető lemezterület nem léphető túl. A határ túllépése 

esetén a terület csökkenthető, illetve a felhasználó figyelmeztetése után törölhető. A 

rendszergazda határozza meg a rendelkezésre álló lemezterület nagyságát a, mely 

indokolt esetben bővíthető.  

 A számítógép helyi meghajtójára szoftvert telepíteni vagy bármely módon elhelyezni 

tilos.  

 A helyi felhasználó profiljában futtatható, valamint multimédiás állományok 

elhelyezése korlátozott és tilos.  

 A merevlemezről a tanult szoftverekhez tartozó, valamint a felhasználó számára 

ismeretlen állományokat nem szabad törölni, illetve a merevlemezekre e szoftverek 

használatakor keletkező állományokon kívül bármit felvinni.  

 Minden felhasználónak be kell tartania a vírusok elleni védekezés általános szabályait. 

Ha a rendszergazda a hálózati vagy a helyi meghajtók ellenőrzése során vírusos 

állományt talál, joga van azt vírusmentesíteni vagy letörölni. Ez esetben a 

felhasználókat nem kell előre értesíteni, de ha a tulajdonos személye megállapítható, 

akkor utólag értesíteni kell.  

 Egy gép rendszeres vírusos megfertőződése esetén a rendszergazda letilthatja a 

cserélhető adathordozókat az adott munkaállomáson (USB-s meghajtók, CD, DVD, 

stb.)  

 A hálózati könyvtárakban csak oktatáshoz kapcsolódó állományok tárolhatók.  

 Tilos a jogosultsági körön kívül eső hozzáféréssel próbálkozni.  

 A számítógépeken és a szerveren a felhasználók által tárolt egyéni állományok minden 

tanév végén megsemmisülnek. A felhasználó feladata saját állományainak lemezre 

mentése, és további megőrzése. Indokolt esetben a rendszergazda kivételt tehet.  

 A jelenleg érvényes szabályok szerint a tanároknak joga van a diákok által a gépen 

tárolt állományok megtekintésére. 

 

Felhasználói azonosítók 

 
A felhasználói azonosító átvételekor a felhasználók igazolják, hogy a szabályzatban 

foglaltakat - a géptermek házirendjét és az internet használatára vonatkozó iskolai szabályokat 

- ismerik és elfogadják. Ezen szabályok és feltételek nem ismerete nem mentesít senkit a 

felelősségre vonás alól. Az azonosító használatának feltétele a szükséges számítástechnikai 

ismeretek elsajátítása.  

A szaktanár a hálózat használatát megtagadhatja vagy további feltételekhez kötheti, ha a 

tanuló a biztonságos üzemeltetéséhez szükséges ismereteket nem kellő mélységben sajátította 

el, vagy ha az oktatás zavartalansága ezt megkívánja. A felhasználói név csak érvényes 

jelszóval használható! A tanulói jogviszony megszűnésével egyidejűleg a rendszergazda 

megszünteti az azonosítót, és törli a felhasználói könyvtárát. A rendszergazda létrehozhat 

olyan általános jogokkal rendelkező azonosítókat is, amelyekhez nem tartozik jelszó. Az 

általános azonosítókkal bárki beléphet a hálózatba, akit annak használatától nem tiltottak el.  

A jelszó akkor tölti be rendeltetését, ha csak tulajdonosa ismeri. A jelszó védi a felhasználót, 

mert illetéktelenek számára lehetetlenné teszi az állományaiba való betekintést, leveleinek 

elolvasását, vagy a felhasználó nevében történő jogosulatlan bejelentkezést; és védi a hálózat 

többi használóját is, mert lehetővé teszi a szabálysértők azonosítását. A jelszót másokkal 

közölni, használatát másnak akár rövid időre is lehetővé tenni szigorúan tilos. Az oktatók a 

jelszólistákat kötelesek a diákok elől elzárva tartani. Ha felmerül a gyanú, hogy jelszavunkat 

valaki megtudta, a jelszót azonnal meg kell változtatni. A rendszergazda bizonyos időnként 

kötelezővé is teheti a jelszóváltoztatást. A jelszó gondatlan kezelése a teljes iskolai hálózatot 

veszélyezteti. A jelszóval történő bármilyen visszaélés esetén mindennemű felelősség a jelszó 

tulajdonosát terheli. 

  



 

Netikett 

 
Iskolánk része a Sulinet hálózatának, így minden felhasználói azonosítóval rendelkező 

diáknak - akit annak használatától korábban nem tiltottak el - lehetősége van a világháló által 

nyújtott lehetőségek kihasználására ésszerű keretek között,. Az internet minden használója a 

hálózatba való belépésével igazolja, hogy tudomásul veszi és betartja az iskola internet-

használatra vonatkozó alapszabályait és etikai normáit, azaz a Netikettet.  

A Netikett az internetes közösség hosszú idő alatt kialakított szabálygyűjteménye, melynek 

betartása a hálózaton való együttélés feltétele. A Netikett magában foglalja valamennyi 

internetes szolgáltatás használati és etikai ajánlását. Az alábbi szabályok minden felhasználó 

számára kötelezően betartandóak.  

 Abból kell kiindulni, hogy az interneten át történő levelezés nem biztonságos, kivéve, 

ha valamilyen rejtjelező eszközt nem használsz. Ne írjál semmi olyasmit egy 

elektronikus levélben, amit nem küldenél el levelezőlapon.  

 Soha ne küldj "lánc" levelet elektronikusan, ezek tiltottak az interneten. Ha mégis ilyet 

küldesz, az valószínűleg a hálózati jogaid csorbításával fog járni.  

 Egy fontos szabály: légy konzervatív a küldésben és liberális a fogadásban. Nem 

szabad indulatos leveleket küldened még akkor sem, ha provokálnak. Másik oldalról 

viszont ne legyél meglepve, ha ilyeneket kapsz, okosan teszed, ha nem válaszolsz 

ezekre, és értesíted a rendszergazdát. Jó tudnod, hogy az internet használata során 

minden lépésednek nyoma van, leveleid elküldését és internetes barangolásaidat a gép 

naplózza.  
 

 

Korlátozások, szankciók 

 
Annak érdekében, hogy a hálózat biztonságosan szolgálja a szabályokat betartó felhasználókat 

és az iskola oktatási és nevelési célkitűzéseit, a szabályzat megsértését az alábbi módon 

szankcionáljuk:  

 lemezterület csökkentése;  

 részleges eltiltás: a belépés bizonyos időre való felfüggesztése, illetve a tanítási időre 

való korlátozása, vagy bizonyos szolgáltatásoktól való eltiltás;  

 e-mail cím, illetve saját tárterület megszüntetése, időszakos megvonása;  

 hálózati azonosító végleges megvonása;  

 

Különösen súlyos esetben, a szabályzat rendszeres vagy durva megsértése esetén a 

felhasználó ellen fegyelmi eljárás kezdeményezhető.  

 

 

Az informatikai házirend megtalálható az iskola weboldalán, a könyvtárban, valamint a 

számítástechnika tanároktól és a rendszergazdától lehet igényelni egy példányt megtekintésre.  
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